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 Tärkeimpien suomen-ja englanninkielisten fonetiikan oppisanojen luettelo

Yhtäläisyysmerkin jäljessä oleva termi on sen edellä mainittua termiä tavallisempi suomenkielisessä esityksessä

affrikaatta
a:n komponentti, a :n jäsen

aksentti, paino
akuutti
alakajetto
alavokaali

ylempi alavokaali
alempi alavokaali

allofoni
aluke

henkäysaluke
kova aluke
pehmeä aluke

alveolaarinen, hammasvalli-
apikaali, -nen, kielenkärki-
apofonia, vokaalinvaihtelu
apokopee = loppuheitto
artikulaatio

höllä artikulaatio
tiukka artikulaatio

artikulaatiobaasis, -pohja
artikulaatioliike, ääntöliike
artikulaatiopaikka, ääntymäpaikka
artikulaatiotapa, ääntymätapa

avauma
sulkeuma
supistuma
höllä
tiukka
suppea
puolisuppea
puoliväljä
väljä

artikulaatiovyöhyke, ääntymävyöhyke
artikuloida
aspiraatio
aspiroiturnalon
aspiraatta
aspiroitunut
assimilaatio, mukauma

progressiivinen assimilaatio
regressiivinen assimilaatio

assimiloitunut, mukautunut, kaltaistunut

affricate, affricative consonant
element or segment of affricate

accent, stress
acute
subglottal passages
low vowel

raised low vowel
lowered low vowel

allophone
beginning;  initial  glide

aspirated beginning
    glottal catch, glottal attack

clear beginning
alveolar
apical sound, apical
apophony, vowel gradation

articulation
lax articulation
tense articulation basis

of articulation
articulation movement
place of articulation
manner of articulation

opening
closure, closing
stricture
lax
tense
close
half-close
half-open
open

zone of articulation
articulate
aspiration
unaspirated
aspirate
aspirated
assimilation

progressive assimilation
regressive assimilation

assimilated
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assonantti — (tavun)   konsonantti, sivuäännc
astevaihtelu
aukkoäänne = resonantti
avauma
avaumaäänne
avulsiivi, maiskausäänne
bilabiaali, -nen, huuli-
delabiaalistunut, lavennut
delabialisaalio, lavencminen
dentaali, hammäsäänne
dentaalinen, hammas-
diakriittincn merkki, tarke
diftongi, pariääntiö

d:n komponentti, d :n jäsen
diftongiutunut
digrafi
dissimilaatio. erilaistuma
dissimiloitunut, erilaistunut
dorsaali, -nen, kielenselkä-
ejektiivi
eksploosio, laukeama, laukeamisvaihe
elisio
epenteesi
erilaistua = dissimiloitua
esitahti
etulaki-, etulakinen = prepalataalinen
etuselkä-, etuselkäinen = predorsaalinen
etuvalli-, etuvallinen = prealveolaarinen
etuvokaali
falsetti, jänneääni
faryngaali, -nen
faryngovelaarinen
faukaalinen
foneemi
foneettinen
fonetiikka
fonometria
fonologia
formantti

nieluformantti, ykkösformantti
suuformantti, kakkosformantti
kolmosformantti
kurkunpääneteis- 1. nelosformantti
kielenalusformantti
nielukkoformantti
nenäformantti
rintaformantti

fortis
fraasi

(consonant) gradation

opening
opening sound
click
bilabial sound, bilabial
delabialized
delabialization
dental sound
dental
diacritical sign, diacritical symbol
diphthong

element or segment of diphthong
diphthongized
digraph
dissimilation
dissimilated
dorsal sound, dorsal
ejective
explosion, break, release
elision
epenthesis

beginning group

front vowel
falsetto, head voice
faryngeal sound, faryngeal
velar-faryngeal
faucal
phoneme
phonetic
phonetics
phonometry
phonemics, phonology
formant

first (or throat) formant
second (or mouth) formant
third formant
fourth formant
sublingual formant
low nasal formant
high nasal formant
zero formant

hard, fortis
phrase
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frikatiivi, hankausäänne
vahvahälyinen f. = spirantti
heikkohälyinen f. = puolivokaali

frikolateraali
frikotremulantti
geminaatta
geminoitunut, kahdentunut
gingivaalinen = prealveolaarinen
glottaali = laryngaali
glottodentaalinen
glottolabiaalinen
glotto-oraalinen
glottopalataalinen
gravis
hammasvalli

etuvalli
keskivalli
takavalli

hammasväli(kkö)-,   hampaidenvälinen  =  in-
terdentaalinen

hankaushäly
hankausäänne = frikatiivi
haplologia
heikkopainoinen
henkäyssointi
honottaa
huippuäänne = sonantti
huuliavauma

lavea huuliavauma
pyöreä huuliavauma

huulio
huulioluku
huulivokaali  =  labiaalivokaali
häly
hälyäänne = insonantti
höllä
illabiaalivokaali, lavea vokaali
imploosio, tiivistymisvaihe
implosiivi, imuäänne
insonantti, hälyäänne
intensiteetti, vahvuus
interdentaali, -nen, hampaidenvälinen,

hammasväli-, hammasvälikkö-
intonaatio, sävelkulku

laskeva
laskeva-nouseva
nouseva
nouseva-laskeva
tasainen

fricative sound

lateral fricative
lateral rolled sound
geminate,  double consonant
geminated, doubled

denti-glottal
labio-glottal
oro-glottal
palato-glottal
grave
alveolar zone, teeth-ridge

prealveolar zone
medioalveolar zone
postalveolar zone

frictional noise

haplology
weakly stressed
aspirated voice
talk through the nose, talk with nasal accent

labial opening, lip-opening
lip-spreading
lip-rounding

lip area
lip-reading

noise

lax
unrounded vowel
implosion, obstruction
implosive
insonant
intensity, strength
interdental sound, interdental

intonation
falling
falling-raising
raising
raising-falling
equal
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jaoste, hengitysjakso
jänneääni = falsetti
jännittäjälihakset
jäännösliittymä
jäännöslopuke
kaje, resonanssi
kajeontelo
kajetto, kajeontelosto

alakajetto
yläkajetto

kajeäänne = resonantti
kakellus
kakuminaali, -nen, kitakupuinen, kitakupu-
kaltaistunut, mukautunut  = assimiloitunut
kannurustot
katke, laryngaaliklusiili
katkointonaatio
katko (äänne)
kerake = konsonantti
keskiselkä-, keskiselkäinen = medioalveolaa-

rinen
keskivokaali
kesto, kvantiteetti

ylilyhyt
vajaalyhyt
lyhyt
puolipitkä
vajaapitkä
pitkä
ylipitkä

kestoäänne, kontinuatiivinen äänne
kielenalus-
kielenjänne
kielenkärki-, kielenkärkinen = apikaalinen
kielenlapa- = koronaalinen
kielentyvi- = radikaalinen
kieli

kielen kärki
kielen lapa
kielen etuselkä
kielen keskiselkä
kielen takaselkä
kielen laiteet
kielen tyvi

kieliluu
kilpirusto
kitakupu- = kakuminaalinen
kitakieleke
kitakieleke-, kitakielekkcinen = uvulaarinen

breath group

crico-thyroid muscles
rudimentary connection
rudimentary aspiration
resonance resonating
cavity resonating cavities

subglottal passages
superglottal passages

kappacism
cacuminal sound, cacuminal, retroflex

arytenoid cartilages
laryngeal stop
catch-intonation
glottal restricted sound

mixed vowel, central vowel
quantity, length, duration

overshort
undershort
short
half long
underlong
long
overlong

continuant
sublingual
frenulum

tongue
tip of the tongue blade
of the tongue front of
the tongue middle of
the tongue back of the
tongue sides of the
tongue tongue  root

hyoid bone
thyroid (cartilage)

uvula
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kitalaki
kova kitalaki = suulaki
pehmeä kitalaki = kitapurje

kitaontelo
kitapurje klusiili, umpiäänne

kova klusiili = tenuis
pehmeä klusiili = media

kohtio
kolmoisääntiö = triftongi
komponentti, ks. affrikaatta, diftongi
konsonantti (1), kerake
konsonantti (2), sivuäänne, assonantti
kontinuatiivinen äänne =  kestoäänne
korko, musikaalinen aksentti

koronaalinen, kielenlapa-
korrivaali = kouruäänne
korvike(äänne) = substituutti
kourusupistuma
kouruäänne, korrivaali, sibilantti
kova klusiili  —  tenuis
kuiskaussupistuma
kurkunkansi, epiglottis
kurkunpää

kurkunpääneteinen, -eteisontelo
kvantiteetti = kesto
kähysointi
labiaali, huuliäänne
labiaalinen, huuli-
labiaalisointu
labiaalistunut
labiaalivokaali, pyöreä vokaali
laideäänne = lateraali
lakiäänne, palataali
laryngaali, kurkunpää-äänne
laryngaalinen, kurkunpää-
laryngobukkaalinen
lateraali, laideäänne
lateraalinen, laide-
lateraaliaukko, laidesola
lateraaluupistuma, laidesupistuma
laukeama = eksploosio
lausefoneettinen
lausefonetiikka
lausepaino lavea — illabiaalinen

1. huuliavauma
1. vokaali = illabiaalivokaali

palate, roof of the mouth

buccal cavity
soft palate, velum
plosive, explosive, stop, occlusive

locus

consonant
consonant, assonant

melodic accent, musical accent,
pitch accent

bladed

grooved stricture
sibilant, blade fricative

whispering stricture
epiglottis
larynx

vestibule of the larynx

wheezing voice
labial sound
labial
low-tone harmony
labialized
rounded vowel

palatal or velar consonant
laryngeal sound, glottal sound
laryngeal, glottal
laryngobuccal
lateral sound
lateral
lateral opening, lateral channel
lateral stricture

sentence-phonetic
sentence-phonetics
sentence stress

spreading of the lips
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laveta, delabiaalistua
leenis
lihaslisäke
liittymä, tavuliittymä

luja liittymä
löyhä liittymä

likvida
lisäartikulaatio
liudentunut, palataalistunut
liukuäänne, liukumaäänne
loisvokaali = svaa, svarabhakti
loppuheitto, apokopee
lopuke

henkäyslopuke
kova lopuke
pehmeä lopuke

lälkätys
läpäisyäänne ('avauma-1. supistumaäänne')
maiskausäänne, avulsiivi
media, mediaklusiili, pehmeä klusiili
medioalveolaarinen, keskivalli-
mediodorsaalinen, keskiselkä-
mediopalataalinen, keskilaki-
metafonia, äänteenmukaus
metateesi, takaheitto
momentaaninen äänne, äkkiäänne
monoftongi, yksinäisvokaali
monoftongiutunut
mukautua, kaltaistua =  assimiloitua
murre
narinasupistuma
narinaääni
nasaali, nenä-äänne
nasaalinen laukeama, n. eksploosio
nasaalistunut
nasaalistuminen, nasalisaatio
nasaalivokaali, nenävokaali
nasalisaatio = nasaalistuminen
naso-oraali, nenä-suuäänne
nenäkäytävä
nenänieluontelo, ylänieluontelo
nenäontelo(sto)
nenäportti

nenäportin kohouma, Passavantin kohouma
nenä-suuäänne = naso-oraali
nenä-vokaali, naso-oraalinen vokaali
nenäväylä
nenä-äänne =  nasaali
nieluontelo

delabialize
soft
muscular process
connection

tense connection
lax connection

liquid consonant
coarticulation
palatalized
glide

apocope
finishing, final glide

aspirated finishing
hard finishing
clear finishing

lambdacism
passing sound
click
soft plosive
medioalveolar
mediodorsal
prevelar
metaphony, mutation
metathesis momentary
sound
monophthong, monophthongal vowel
monopthongized

dialect
strohbass stricture
strohbas, creaky voice, glottal roll
nasal, nasal sound
nasal plosion, velic plosion
nasalized
nasalization
nasal vowel

naso-oral sound
nasal passage
nasopharynx
nasal cavities
velar-pharyngeal passage
enlargement of pharynx wall

nasal vowel
nasal channel

pharyngeal  cavity,  back cavity
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nielukko
nivonta
okkluusio, umpivaihe
ominaiskuuluvuus
onomatopoieettinen, äänenmukainen
oraali, suuäänne
osasävel

pohjasävel, perussävel
yläsävel

paino, (dynaaminen) aksentti
pääpaino
sivupaino
lausepaino
sanapaino
heikkopainoinen
vahvapainoinen

painollinen
pääpainollinen
pääpainoton
sivupainollinen

painoton
painotus
palataalistunut, liudentunut
palataali, lakiäänne
pariääntiö = diftongi
Passavantin kohouma, nenäportin kohouma
pehmeä klusiili = media
perussävel = pohjasävel
pidäke
pidäkeäänne ('supistuma- t. sulkeumaäänne'
pohjasävel, perussävel
postalveolaari, -nen, takavalli-
postdentaali, -nen
postdorsaali, -nen, takaselkä-
postpalataali, -nen, takalaki-
prealveolaari, -nen, etuvalli-
predorsaali, -nen, etuselkä-
prelingvaali
prepalataali, -nen, etulaki-
prosodiikka, tehoteoppi
prosodiset ominaisuudet
puhehengitys
puhetahti
puolisoinnillinen
puolivokaali
puriste, laryngaalifrikatiivi
puristuma, puriatussupistuma
pyöristynyt  = labiaalistunut
pyöreä = labiaalinen

pharynx and nasopharynx
linking
plosion, retention
sonority
onomatopoeic, onomatopoetic
oral sound
partial tone, partial

fundamental tone
overtone, harmonic stress, stress

accent, dynamic accent
primary stress, main stress
secondary stress
sentence stress
word stress
weakly stressed
strongly stressed stressed,

accented, accentuated
primary-stressed
non-primary-stressed
secondary-stressed

unstressed,  unaccented,   unaccentuated
accentuation
palatalized
palatal or velar consonant

enlargement of pharynx Wall

restriction
restricted sound
fundamental tone
postalveolar sound,  postalveolar
postdental sound, postdental
postdorsal sound, postdorsal
postvelar sound, postvelar
prealveolar sound, prealveolar
predorsal sound, predorsal
prelingual
prepalatal, palatal
prosody
prosodic qualities
respiration of speech
stress group
half voiced
semi-vowel
glottal pressed fricative
glottal pressure
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pyöristymä, huulten pyöristymä
pääpaino
radikaalinen, kielentyvi-
rakosupistuma
rakoäänne = spirantti t. puolivokaali

redusoitua, vajaantua
redusoitunut, vajaaääntöinen, vajaa

rengasrusto
resonanssi = kaje
resonantti, kajeäänne
rintaääni
rotasismi, soristus
rytmijakso
samanlaistua, mukautua = assimiloitua
sameasointisuus
sammallus, sigmatismi
sammaltaa
sananalkuinen (äänne)
sananloppuinen (äänne)
sanansisäinen (äänne)
sanapaino
sarjasiirtymä, äänteensiirros
sekaääni, sole
sibilantti, suhuäänne

suppea sibilantti
väljä sibilantti

sigmatismi, sammallus
siirtymä

lähtösiirtymä
tulosiirtymä

siirtymä-äänne
sisäheitto, synkopee
sivupaino
sivuäänne, assonantti, (tavun) konsonantti
soinnillinen
soinninsävy, soinninväri
soinniton
sointi
sole, sekaääni
sonantti, huippuäänne
sonorincn
sonoriteetti, ominaiskuuluvuus
soristus,  rotasismi
spirantti
sublingvaalinen, kielenalus-
substituoida
substituutti, korvike (äänne)
substituutio
substraatti

lip-rounding
primary stress, main stress
subdorsal, radical
flat stricture

reduce, weaken
reduced, weakened
cricoid cartilage

resonating sound, resonant
chest voice
rhotacism
rhythm group

hoarseness
sigmatism, lisping
lisp
initial (sound)
final (sound), terminal (sound)
medial (sound)
word stress
sound-shift, consonant shift
mixed sound
sibilant

narrow sibilant
wide sibilant

sigmatism, lisping
transition

offglide, departure
onglide, approach

transitory sound
syncope
secondary accent
consonant, assonant
voiced
tone quality, tone colour
voiceless, unvoiced, breathed
tone, voice
mixed sound
syllabic sound
sonorous
sonority
rhotacism
spirant, fricative
sublingual
substitute
substitutum
substitution
substratum
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sulkeuma
supeta
supistuma

pysyvä s.
värähtelevä s.
ahdas, suppea s.
väljä s.
falsettisupistuma, jänneäänisupistuma
kourusupistuma
kuiskaussupistuma
laidesupistuma
rakosupistuma
rintaäänisupistuma
sointisupistuma
tärysupistuma

suppea (vokaali)
suuhäly
suulaki, kova kitalaki
suuontelo
suuväylä
suuäänne, oraali
švaa, svarabhakti, loisvokaali
synkopee = sisäheitto
sävelkulku, intonaatio
takaheitto, metateesi
takaselkä- = postdorsaalinen
takavalli-, takavallinen = postalveolaarinen
takavokaali
tarke, diakriittinen merkki
tarkekirjoitus, transkriptio
taskuhuulet
taskuontelo, Morgagnin tasku
tavu

tavunalkuinen äänne
tavunloppuinen äänne
tavunsisäinen äänne

tavuraja
tehote
tehoteoppi, prosodiikka
tenuis, tenuisklusiili, kova klusiili
tiukka
transkriptio, tarkekirjoitus
tremulantti, täryäänne

tärytön trernulantti
yksitäryinen tremulantti
puolitremulantti

triftongi, kolmoisääntiö
tunnetehote, emotionaalinen aksentti
tärysupistuma

closure, closing
constrict, narrow
stricture

permanent stricture
vibrational stricture
narrow stricture
wide stricture
falsetto stricture
grooved stricture
whispering stricture
lateral stricture
flat stricture
chest voice stricture
phonated glotial stricture
rolling stricture

close (vowel)
oral noise
hard palate
oral cavity,  mouth cavity, front cavity
oral channel, buccal channel
oral sound
schwa

intonation
metathesis

back vowel
diacritical sign
transcription, phonetic writing
false vocal folds, ventricular folds
laryngeal ventricle, ventricle of Morgagni
syllable

initial sound of syllable
final sound of syllable
medial sound of syllable

syllable limit
emphasis
prosody
hard stop, forlis plosive
tense
transcription
rolled sound, trill

frictional rolled sound
flapped sound
semirolled sound

triphthong
emotional emphasis
rolling stricture, trill stricture
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täryäänne, tremulantti
täysvokaali
ummistua = supeta
umpivaihe = okkluusio
umpiäänne, klusiili
uvulaari, -nen, kitakieleke-
vahvapainoinen
vajaaääntöinen = redusoitunut
velaarinen
velaaristunut
velaaristuminen, velarisaatio
vokaali

suppea v.
puolisuppea v.
puoliväljä v.
väljä v.
ylävokaali
välivokaali
alavokaali
etuvokaali
keskivokaali
takavokaali
lavea vokaali, illabiaaliv.
pyöreä vokaali, labiaaliv., huulivokaali
heleä v.
puoliheleä, vaalea v.
puolitumma v.
tumma v.

vokaalisointu
vokaalistunut, vokaaliutunut
välivokaali
väljä (vokaali)
yksinäiskonsonantti
yksinäisvokaali, monoftongi
yläkajetto
ylänieluontclo, nenänieluontelo
yläsävel
ylävokaali
äkkiäänne = momentaaninen äänne
änkyttää
äänekkyys
äänenlaajuus
äänenmurros
ääni
ääniala
äänihuulct
äänihuulilisäke
äänihuulisointi
äänilihakset, äänihuulilihakset

rolled sound, trill
full vowel

plosive, explosive, stop, occlusive
uvular sound, uvular
strongly stressed, having a strong stress

velar
velarized
velarization
vowel

close vowel
half-close vowel
half-open vowel
open vowel
high vowel
mid vowel
low vowel
front vowel
mixed vowel, central vowel
back vowel
unrounded vowel
rounded vowel
clear vowel
half-clear vowel
half-dark vowel
dark vowel

vowel harmony
vocalized
mid vowel
open (vowel)
simple  consonant
monophthong, monophthongal vowel
superglottal passages, vocal and nasal tract
nasopharynx
overtone, harmonic
high vowel

stutter, stammer
loudness
compass or range of voice
changing of the voice
sound, voice
register
vocal folds, vocal chords
vocal process
phonation
thyro-arytcnoid muscles



24

äänirako, glottis
äänne
äännehistoria
äännekieli
äännelaki
äännenormi
äännetuotos
äänneoppi
äännesubstituutio, äänteen sijaus
äännesubstituutti
äänneyhtymä
äänteenmukaus = metafonia
äänteenmuutos
äänteensiirros, sarjasiirtymä
äänteenvaihtelu
äänteitys
ääntöelimet, ääntimet
ääntöliike = artikulaatioliike
ääntymäpaikka = artikulaatiopaikka
ääntymätapa = artikulaatiotapa

glottis
sound, speech sound
history of sounds, historical phonology
sound language
phonetic law, sound law
sound norm, psychophonetic sound
sound manifestation
phonetics, phonology, phonemics
(sound) substitution
substitutum
group of sounds, sound combination

sound change, phonetic change
sound shift, consonant shift
gradation
segmentation of sounds
speech organs, vocal organs


